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ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง
เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักษ์สันติ
ด้ว ย นายทะเบีย นพรรคการเมืองได้รับจดแจ้งการจัดตั้ง พรรคการเมืองชื่อ พรรครักษ์สัน ติ
ตามมาตรา ๑๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยพรรคการเมื อง พ.ศ. ๒๕๕๐
ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๘/๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ของพรรครักษ์สันติ ดังนี้
นโยบายพรรครักษ์สันติ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเทศไทยขณะนี้กําลังเผชิญปัญหากับวิกฤตการณ์อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ทําให้ประเทศไทยไม่พัฒนา
ไปในแนวทางที่ควรจะเป็น มีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ประเทศไทยต้องได้รับการฟื้นฟูดูแลเอาใจใส่
อย่างยิ่ง ต้องการการทุ่มเทในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน โดยการเร่งปฏิรูปในทุกด้าน
ด้วยแนวคิดและนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแห่งความเป็นจริง ด้วยความรอบรู้ ด้วยสติปัญญา
และมีผู้ นําที่ซื่ อสัต ย์ มีค วามเข้าใจในปัญ หาต่า ง ๆ อย่างแท้จริ ง พรรครั กษ์สัน ติข อรั บอาสาพี่น้อ ง
ประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์แ ละฟื้นฟูประเทศ ด้วยแนวนโยบายของพรรคที่เน้น
ความสําคัญตามสโลแกนพรรค “สามัคคี กินดีมีสุข ทุกที่เป็นธรรม นําชาติรุ่งเรือง”
แนวคิด พรรครักษ์สัน ติ ปรับแนวคิด ใหม่ทั้งในด้านเป้าหมาย กระบวนการ และวิธีการใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนสร้างสามัคคี กินดีมีสุข เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้สติปัญญา
และความรู้ ประสบการณ์ที่ สั่ งสมมายาวนานอย่ างต่ อเนื่ อง ร่วมกับวิสั ยทั ศน์ที่ มองการณ์ ไกล มองโลก
จากความจริงเป็นพื้นฐาน สร้างทุกที่เป็นธรรม ร่วมกับการมีผู้นําที่ซื่อสัตย์ เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพ
ในสังคมให้ก้าวหน้านําชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารโครงสร้ า งและกลไกการทํ า งานของภาครั ฐ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิท ธิผล ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติง านของข้าราชการ ขจัด ปัญ หาทุจริต คอร์รัปชัน
รวมทั้ ง เปลี่ ย นแปลงและขยายบทบาทของภาครั ฐ จากการควบคุ ม มาเป็ น การร่ว มมื อ สนั บ สนุ น
และเอื้ อ อํ า นวยความสะดวกแก่ ภ าคเอกชน ให้ มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ และ
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เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนในด้านบริการสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
เน้นการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง
ปฏิรูปภาคเอกชน โดยประสานพลังภาคเอกชนกับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง มีความ
ร่ว มมือ ให้เ กิ ด การปฏิ รูป กิ จการในภาคเอกชน เพื่ อเพิ่ มศั ก ยภาพทางด้ า นการผลิ ต ทั้ง ในส่ ว นของ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตร พาณิช ยกรรม และการให้บริการ ส่งเสริมภาคเอกชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีประสิท ธิภาพสูง และมีประสิท ธิผลอย่างแท้จริง ให้เกิด คุณ ภาพในระดับมาตรฐาน
ที่จะแข่งขันในกรอบของการค้าเสรีที่เป็นธรรม อันจะนําไปสู่การกระจายความมั่งคั่งไปยังทุกภาคส่วนของ
ประเทศ
ฟื้น ฟูสังคมให้ชุมชนมีค วามเข้มแข็งและสามารถยืน หยัด ได้ด้ว ยตนเอง เสริมสร้างจิต สํานึ ก
แห่งการอยู่ร่ว มกั น ด้ว ยความเกื้อ กูล ช่ว ยเหลือซึ่ งกันและกันและร่ว มมือทําประโยชน์ให้แ ก่ส่ว นรวม
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี
จุดยืนทางความคิดของความเป็นไทย และสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้ เพื่อให้ก่อประโยชน์
กับสังคมไทยทุกด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ให้ กับ ประชาชน โดยผ่ า นกลไกของการปฏิ รูป การศึก ษา การสาธารณสุข สวั สดิ การสัง คม ภาษี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ การกระจายอํานาจการปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่น การมีสิทธิมีเสียงและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ในการกําหนดวิถีชีวิต
และกระบวนการสร้างความผาสุกของตนเอง
พรรครักษ์สันติมีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้เยาวชนไทยและพี่น้องรักษ์สันติ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาติไทยส่งเสริมให้คนไทย
มีความภูมิใจและรักษาไว้ซ่งึ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ เกิดความรู้สึกของความนิยมในชาติ รักชาติ
ไม่ใช่คลั่งชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย เข้าใจโลกและสามารถเชื่อมโยงโลก รวมทั้งพลวัตรที่เกิด
อย่างรวดเร็ว ปลูกฝังจิต สํานึกของปวงชนชาวไทยทุกคนให้เกิดการสร้างสามัคคี ความสมัครสมาน
ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและรักในความเป็นชาติไทย ส่งเสริมให้เกิดการกินดีมีสุข สร้างทุกที่เป็นธรรม
มีแ รงบัน ดาลใจในการพั ฒ นาชาติไ ปสู่ค วามเจริญ รุ่งเรือง ความทั ด เที ย มและความเป็น ผู้นํ าในเหล่ า
อารยประเทศ
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พรรครั ก ษ์ สั น ติ จ ะใช้ แ นวคิ ด ดั ง กล่ า วมาเป็ น พื้ น ฐานในการดํ า เนิ น นโยบาย ภายใต้
กรอบภูมิ ปัญ ญาที่ สั่งสมมาในประวัติศาสตร์ เน้น ความซื่อสัต ย์เพื่อฟื้ น ฟูและปฏิรูปประเทศไทยไปสู่
การเป็น ประเทศที่ ประชาชนมี สุ ข มี เ กีย รติ แ ละศั ก ดิ์ศ รี โ ดยมี ร ะบอบการเมื อ งที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย
อันสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
นโยบายการเมืองการปกครองและการบริหาร (สร้างสามัคคี)
๑. นโยบายการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีสันติสุข เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี สร้างความ
เข้มแข็ง แก่สถาบัน ชาติ สถาบัน ศาสนา และรักษาไว้ซึ่งการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองดีเพื่อประเทศชาติ
สนั บสนุน ส่ง เสริม ให้ ข้า ราชการประจํา องค์ก ร ชมรม สมาคม กลุ่ม ต่า ง ๆ มี ส่ว นร่ วมสนั บสนุ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเปิดเผย
๒. นโยบายการปฏิรูปการเมืองไทยบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองไทย ให้เกิดความมั่นคงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่า
สถาบัน การเมืองคือสถาบัน ที่มีความเข้มแข็ง และมีประสิท ธิภาพในการรับใช้พี่น้องปวงชนชาวไทย
ในทุกภาคส่วน มีจุดยืนอย่างหนักแน่น มั่นคงและแน่วแน่ในการปฏิรูปกระบวนการใด ๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งรัฐธรรมนูญ อันเป็น โครงสร้างหลักแห่งระบอบประชาธิปไตย ที่มาจากความต้องการของประชาชน
ภายใต้การมีส่ว นร่วมของประชาชน ด้ว ยวิถีแห่งความเป็นประชาธิปไตย แห่งสากลโลก วางรากฐาน
แห่ง ความเป็น ประชาธิปไตยให้เกิด แก่สัง คมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาองค์ความรู้ในระบอบ
ประชาธิปไตยให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
๓. นโยบายการกระจายอํานาจ
ส่งเสริมการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญกับการจัดเก็บรายได้
ของท้องถิ่น มีการกระจายอํานาจทางการคลังให้กับท้องถิ่นให้สามารถจัด การบริหารงบประมาณของ
ตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้านงบประมาณ
ของท้องถิ่น การแสวงหารายได้และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่น การเพิ่มพูนสมรรถนะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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๔. นโยบายการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพิ่มจิต สํานึกในความรักชาติ รักความซื่อสัต ย์ มุ่ง ปรับเปลี่ย นกลไกการทํางานของภาครั ฐ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของหลักการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบราชการ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างแท้จริง มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มให้ม ากที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะเป็ น ไปได้ สร้ า งความโปร่ง ใสของระบบราชการ
โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถ
คาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
๕. นโยบายการอํานวยความยุติธรรม
ให้หน่วยราชการทุกหน่วยสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้าง
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น มีความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ยิ่งขึ้น มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล มีการสร้างนวัตกรรมการทํางานอย่างประหยัด
มีป ระสิท ธิภ าพ มี ความยุติ ธ รรมสามารถวั ด ความพึง พอใจของประชาชนได้ เน้ น การพัฒ นาทั้ง คน
และระบบ โดยให้งานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด
๖. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะการซ้อม-ทรมาน การฆ่านอกระบบกฎหมาย และการอุ้มหาย เพื่อให้กระบวนการยุติธรรม
สามารถมีบ ทบาทในการปกป้ องและคุ้ม ครองสิ ท ธิ มนุ ษยชนได้อ ย่า งแท้ จริ ง ทบทวนการให้อํ านาจ
สอบสวน-สืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจโดยมีการคานอํานาจอย่างเหมาะสม มีการยกระดับงานตํารวจ
รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลังและขัดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
๗. นโยบายด้านธรรมาภิบาล
ให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดถือกฎ
ระเบียบจนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีขวัญ กําลังใจ
และมี ภาวะผู้ นํ าในด้ านความคิ ด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ตลอดทั้ งการริ เริ่ มระบบราชการที่ เน้ น การจั ด จ้ าง
โดยการทํา สัญ ญาที่ส ามารถประเมิน ผลงานได้ ด้ว ยระบบคุ ณ ธรรม และให้ห ลั กประกัน ความมั่น คง
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและผลงานสาธารณะ
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๘. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกหมู่เหล่า สนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารงานตํารวจ สนับสนุนหมู่บ้านปลอดภัยไร้โจร ป้องกันและแก้ไขเหตุแห่งความ
ไม่เป็น ธรรมในสังคมทุกระดับตั้ง แต่ร ะดั บท้องถิ่นจนกระทั่ง ถึงระดั บชาติ พร้อ มทั้งเพิ่มหลัก ประกั น
และความมั่นคงให้กับตํารวจ
๙. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้
ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดยกระจายอํานาจการพัฒนาไปสู่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น มาสู่ การพั ฒนาให้ หน่ วยงานของทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชนซึ่ งตั้งอยู่ ในพื้นที่ เช่ น มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร์ องค์กรภาคเอกชนและนักวิชาการที่ทํางานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
๑๐. นโยบายด้านการทหารและการป้องกันประเทศ
มุ่งไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในด้านการป้องกัน ประเทศให้มีขีด ความสามารถ
รองรับกับภัยคุกคามในมิติที่หลากหลายทั้งภัยคุกคามรูปแบบเดิม (Traditional Threat) และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (Non-Traditional Threat) และยังรวมไปถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติ อธิปไตย
และดินแดนของชาติ ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยความรู้จริงในสาเหตุและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทุกมิติของปัญหาการใช้ความรุนแรงเพื่อนําไปสู่
ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
๑๑. นโยบายด้านต่างประเทศ
ดําเนินนโยบายอย่างอิสระโดยยึดหลักการผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติเป็น สําคัญ
กระชับความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศทุก ๆ ประเทศโดยไม่เลือกการปกครองในลัทธิที่แตกต่างกัน
และให้ ความสํา คัญ ในด้า นเชิง การทู ต อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ทบทวนและปรับ ปรุ ง สนธิ สัญ ญาต่า ง ๆ
ที่ประเทศไทยเสียเปรียบให้ดีขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานทูตไทยที่ประจําอยู่ใน
ประเทศต่าง ๆ เป็น ศูน ย์กลางในด้านการขยายงานด้านการเผยแพร่วัฒ นธรรมไทย การค้าขายและ
การส่ ง ออกอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ส ถานทู ต ที่ ป ระจํ า อยู่ ใ นต่ า งประเทศดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครอง
และบริการคนไทยที่ไปทํางานอาศัยหรือไปดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศนั้น ๆ อย่างครบวงจร สนับสนุน
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ให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสถานทูตไทยหรือสถาบันศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติในต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการทหาร ผ่านผู้ช่ว ยทูตฝ่ายทหาร
เพื่อความมั่นคงของประเทศ สนับสนุนให้มีการตั้งองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อประสานกับตํารวจสากล
ในกรณี ผู้ก่ อการร้า ยข้ ามชาติแ ละการติ ด ตามจับ กุม ผู้ต้ องหาที่ห ลบหนี เข้ ามาแฝงตัว ภายในประเทศ
หรือการหลบหนีออกนอกประเทศ
นโยบายเศรษฐกิจ (กินดีมีสุข)
๑. นโยบายลดช่องว่างในสังคม
ให้ประชาชนมี ค วามกิน ดี อยู่ดี มีโ อกาสที่จ ะมีง านทํา มี ร ายได้เ หมาะสมกั บการดํา รงชี พ
อีกทั้งยังมีความเป็นอยู่เป็นที่น่ายกย่องนับถือในเวทีโลก เน้นการขยายโอกาส สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ปรับปรุงฐานภาษี เพิ่มช่องทางการเข้าถึงทุน รวมถึงเงิน ทุน กรรมสิทธิ์ที่ดิน และองค์ความรู้ เร่งรัด
การกระจายกรรมสิท ธิ์ที่ดิน ขยายโอกาสการเข้าสู่ทุน ผ่านระบบการแปลงสิน ทรัพ ย์เป็นทุน รวมทั้ง
ส่งเสริมระบบสหกรณ์แ ละกระบวนการเรีย นรู้ในการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เร่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ในประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีร ายได้เพิ่มสูงขึ้น และลดรายจ่ายรวมทั้งพั ฒ นาศักยภาพภาคการผลิ ต
และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้
๒. นโยบายการเกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค
พรรครักษ์สันติมีความเชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจมหภาคนั้นเปรียบประดุจหางเสือเรือที่จะควบคุมทิศทาง
รัฐนาวาให้แ ล่นสู่เป้าหมาย ในขณะเดีย วกัน นโยบายเศรษฐกิจจุลภาคนั้น เปรียบประดุจเครื่องยนต์ใน
การขับเคลื่อนรัฐนาวาให้แล่นไปข้างหน้า
๒.๑ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
ให้ความสําคัญต่อนโยบายการเงินการคลังโดยกําหนดเป้าหมายดัชนีมหภาคต่าง ๆ ให้ส่งผลต่อ
เสถีย รภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้ง ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ย น
การรักษาไว้ซึ่งวินัยการเงิน การคลัง ทั้งเรื่องหนี้สาธารณะ การบริหารจัดการดัชนีเศรษฐกิจสําคัญ ๆ
เช่น ดุลการค้า ดุลบัญ ชีเดินสะพัด ดุลการชําระเงิน และดุลงบประมาณ ผลักดันมาตรการการเงิน
การคลัง เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การออมในประเทศ สนับสนุน การพัฒ นาตลาดทุน
เพื่อสร้างความคล่องตัวในการหาแหล่งเงินทุน สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตลาดสิน ค้าเกษตรล่วงหน้า
เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
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๒.๒ นโยบายการบริหารเศรษฐกิจระดับจุลภาค
ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ภาคเศรษฐกิ จ ที่ ไ ทยได้ เ ปรี ย บ
เชิงการแข่งขันอยู่แล้ว เช่น การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ มในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร สมุ น ไพร การสร้ า งความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานจากผลผลิ ต
การเกษตร การพั ฒ นาและเสริ มสร้า งขีด ความสามารถในการแข่ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมบริ การ เช่ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และพยาบาล อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพและสปา
๓. นโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เน้น ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในเรื่องรูปแบบที่แปลกทัน สมัย การใช้ความคิด สร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์วัสดุที่แปลกใหม่ หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์วัสดุ หรือขบวนการผลิต
ที่เป็นมิต รกับธรรมชาติ ดึงดูด ภาคอุตสาหกรรมที่สะอาดและสําคัญ ของโลกเข้าลงทุน ในประเทศไทย
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้น ส่ว นต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงหรือชิ้นส่ว น
ที่ต้องใช้แรงงานฝีมือสูงเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในเวทีโลก
๔. นโยบายด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผลักดัน ให้เกิด กิจกรรมระดับโลกทั้งในเชิงวิชาการเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเชิงสัน ทนาการ
ในประเทศไทย ดําเนินมาตรการเพื่อลดต้นทุนการทําธุรกิจหรือต้นทุนการขนส่งที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง
ด้วยการเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน นโยบายเปิดเสรีภาคบริการ
กระทําอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจภาคบริการของไทยปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับ
เวทีโลกได้ สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและเจรจาธุรกิจ
ระหว่างประเทศให้โอกาสแก่ประชาชนเข้าถึง แหล่งเงิน ทุน ขนาดย่อม เพื่อลดปัญ หาเงิน กู้น อกระบบ
ขยายบทบาทกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงธุรกิจ ธนาคารประชาชนเพื่อการประกอบธุรกิจ
ในระบบแปลงสินทรัพย์เป็นทุนหรือธุรกิจขนาดย่อม
๕. นโยบายด้านการเกษตรและสหกรณ์
ส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไขระบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มสาขาอาชีพทุกรูปแบบ ให้มี
ประสิท ธิภาพและมีบทบาทที่เข้มแข็งทั้งด้านการผลิตและการจัด จําหน่าย ประกันการผลิตและราคา
ผลผลิต ของเกษตรกรอย่างเป็น ระบบและเป็น ธรรม เพื่อแก้ปัญ หาการผลิตและราคาผลผลิต ที่ต กต่ํา
ส่งเสริมการค้นคว้าและการพัฒนาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และแบบปลอดสารพิษให้สอดคล้องกับ
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การศึกษา ค้นคว้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ขยายตลาดสินค้าการเกษตรแบบปลอดสารพิษให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ปรั บปรุง และพัฒ นาแหล่ งน้ํ า แม่ น้ํา ชายฝั่ง ทะเล ทั้ งประเทศให้ เ ป็น แหล่ง น้ํ าธรรมชาติ สะอาด
ปราศจากสารพิษเนื่องจากมลภาวะและพาหะของโรคภัยต่าง ๆ สนับสนุนระบบชลประทาน แหล่งน้ําต่าง ๆ
ให้ทั่วถึงทุกภาค เพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การประปา และการป้องกันน้ําท่วม
อย่ า งเป็ น ระบบ สนั บ สนุ น การตลาดการเกษตรของสหกรณ์ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด เพื่ อ ผลการตลาด
ภายในประเทศและตลาดส่ง ออกอย่างเป็น ระบบ หยุด ยั้ งการทํา ลายป่ าไม้ และทรัพ ยากรธรรมชาติ
โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งดําเนินการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่า ต้นน้ําลําธาร เพื่อคงไว้ซึ่งป่าไม้และธรรมชาติ
ที่สมบู ร ณ์ ปรั บปรุง ระบบและวิธี การปฏิรูป ที่ดิน ให้เป็ น รูป ธรรมอย่ างจริ งจัง เพื่อป้อ งกัน การรุกล้ํ า
เขตที่ดิน ที่เป็นป่าสงวนและที่สาธารณะ สนับสนุน การปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลา
ตามธรรมชาติ ให้การสนับสนุน การประมง รวมทั้งประมงน้ํา จืด ประมงชายฝั่ง และประมงใกล้ฝั่ ง
โดยออกมาตรการทําประมงในเขตหวงห้ามและฤดูวางไข่อย่างเป็นระบบ
๖. นโยบายด้านอุตสาหกรรม
สนั บ สนุ น และให้ ก ารคุ้ ม ครองผลผลิ ต ที่ ส ามารถผลิ ต ได้ ภ ายในประเทศ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก
ให้ป ระชาชนทุก หมู่ เหล่า ใช้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ผลิ ต โดยคนไทย สนับ สนุ น และส่ งเสริ มให้ห น่ว ยงานของรั ฐ
และผู้ที่มีขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ได้มีส่ว นร่วมในการพัฒนามาตรฐานอุต สาหกรรม และผลผลิต
ด้านอุต สาหกรรม ส่งเสริมอุต สาหกรรมการส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนอุต สาหกรรม
ภายในครัวเรือนของชุมชนให้เป็นรูปธรรม เร่งรัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและความจําเป็นขั้นพื้นฐาน
ตลอดจนสาธารณู ป โภคให้เ พี ย งพอ เพื่ อให้ สอดคล้อ งกับ ความต้ องการในการพั ฒ นาอุต สาหกรรม
ภายในประเทศและการร่วมลงทุนกับต่างประเทศ สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนอาจารย์
และนั กศึก ษาได้มีส่ ว นร่ว มในการค้น คว้าพัฒ นาและวิ จัย เทคโนโลยี สมัย ใหม่ เพื่ อเพิ่ มประสิท ธิภาพ
และคุ ณ ภาพของผลผลิต อุต สาหกรรมของประเทศ ควบคุม มลภาวะที่เกิ ด จากโรงงานอุต สาหกรรม
อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่ดีตามมาตรฐานสากล สนับสนุนและคุ้มครอง
อย่างเต็มรูปแบบกับโรงงานอุตสาหกรรมของคนไทยทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่
เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น หลั ก ของระบบอุ ต สาหกรรมของชาติ ใ นเชิ ง การผลิ ต เพื่ อ การตลาดทั้ ง ภายในประเทศ
และต่างประเทศ ให้การสนับสนุนในการลงทุน ร่วมกับบริษัทต่างชาติและโรงงานอุต สาหกรรมทุกชนิด
ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย
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๗. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นให้อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
และจากส่ ว นงานราชการต่ า ง ๆ ตลอดจนนั ก วิ ช าการจากภาคเอกชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
เพื่อประโยชน์ใ นเชิงอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิช ยกรรม การบริหาร และคุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนและการส่ งออก สนับ สนุน ให้ มี การแลกเปลี่ ย นเทคโนโลยี กับ นานาประเทศ เพื่อ พัฒ นา
เทคโนโลยี อันจะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและเพื่อให้เทคโนโลยี มีคุณภาพและพอเพียง นําเทคโนโลยีของ
การใช้พลังงานจากธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม การเกษตร สนับสนุน
ให้หน่วยงานเอกชนสามารถนําเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่คิด ค้นโดยคนไทยมาประยุกต์เพื่อผลิตออกจําหน่าย
สู่ตลาดทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สนับสนุนให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับต่างประเทศ
เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรภายในประเทศ ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ และต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์
(Science Park) และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (Business Incubator)
๘. นโยบายพลังงาน
พัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเป็น การทดแทนน้ํามัน เพิ่มสัดส่ว นการใช้พลังงาน
หมุน เวีย นเชิงพาณิชย์ให้เพิ่มมากขึ้น เน้น เทคโนโลยีด้านการใช้พ ลังงานอย่างมีประสิท ธิภาพ ส่งเสริม
การใช้พ ลัง งานทดแทน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้น การปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
พลั ง งานของภู มิ ภ าค มุ่ งเน้ น การเสริ ม สร้า งศั ก ยภาพด้า นองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเชื้ อ เพลิ ง และพั ฒ นา
เทคโนโลยี เชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก
ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค วางโครงสร้างระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิด
ประสิท ธิภาพสูงสุด โดยอาศัย แนวคิด การพัฒนาการบริหารด้านคุณภาพ ระบบวางแผนยุทธศาสตร์
ระบบวิธีปฏิบัติงาน และระบบบริหารบุคคล
๙. นโยบายด้านการสื่อสารและการคมนาคม
ป้อ งกั น ระบบผู ก ขาดจากการบริ ษัท เอกชนและสนับ สนุ น ให้ มี ก ารค้า เสรี ให้ มี ก ารจั ด สรร
แถบคลื่นวิทยุซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวม เพิ่มมาตรการแก่บริษัทหรือองค์กร
ต่าง ๆ ที่ได้รับสัมปทานจากหน่วยงานของรัฐในการเป็นเจ้าของแถบคลื่นความถี่วิทยุ หรือสัมปทานอื่น ๆ
สนับสนุน โรงงานผลิต ชิ้น ส่วนและประกอบภายในประเทศ สนับสนุนและส่งเสริมระบบโทรคมนาคม
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ที่ทั น สมั ย ให้ ทัด เที ย มกั บ นานาอารยประเทศ ขยายเส้น ทางในการคมนาคมทั่ว ประเทศที่ป ระหยั ด
โดยเฉพาะการขนส่งทางบกและการขนส่งทางน้ํา ทางรถไฟรางคู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการคมนาคม
ทางอากาศ ป้องกันการลงทุนทั้งในด้านการสื่อสารและการคมนาคมที่ซ้ําซ้อน สนับสนุนและส่งเสริม
การให้บริการสื่อสารและคมนาคม ขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมรถไฟ
ความเร็วสูงที่มีประสิท ธิภาพ จัด ระบบจราจรทุกจังหวัดให้เป็นระเบียบและเป็น รูปธรรม ลดมลภาวะ
และการสูญเสียพลังงาน อุบัติเหตุ เวลาและอื่น ๆ
๑๐. นโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ พ ระราชทานแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตซึ่งอยู่พัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
ต่าง ๆ
พรรครั ก ษ์ สั น ติ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไ ม่ ม าก
และไม่น้ อยจนเกิน ไป ไม่ เบี ย ดเบีย นตนเองและผู้อื่ น เช่ น การผลิ ต และการบริโ ภคที่ พ อประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว
ให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัวระหว่างสังคมระดับท้องถิ่น และตลอดระดับ
สากล
นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม (ทุกที่เป็นธรรม)
๑. นโยบายด้านแรงงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แก้ไข ปรั บปรุง กฎหมาย ประกาศที่ ไม่เป็ น ธรรมเกี่ย วกับแรงงาน และสาขาอาชีพ ต่ าง ๆ
ให้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรมมากขึ้ น ขยายการว่ า จ้ า งงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐ
เข้ามาดําเนินการควบคุมและดูแลว่าจ้างอย่างใกล้ชิด ขจัดการขูดรีดแรงงานที่ไม่เป็นธรรมเพิ่มความมั่นคง
ในการทํางานและหลักประกันในการทํางานแก่ผู้ใช้แรงงาน ทั้งที่ทํางานในประเทศและต่างประเทศโดยมี
องค์กรของระบบการประกันสังคมเป็นผู้รองรับในกรณีตกงาน เจ็บป่วย ลาคลอด และอื่น ๆ ส่งเสริม
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และสนั บสนุน การจัด ตั้ง สหภาพแรงงาน กลุ่มสมาคม และชมรมต่าง ๆ ที่เป็ น ประโยชน์ต่ อสั งคม
และความมั่นคงของชาติ สนับสนุนและส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์การคุ้มครองแรงงาน และมาตรการ
ความปลอดภัย ในการทํางานแบบทวิภ าคีใ ห้น ายจ้างและลู กจ้า งมีความสัม พัน ธ์ อัน ดีต่ อกัน ส่ง เสริ ม
และสนับสนุนการฝึกอบรมให้แ ก่ประชาชน เกษตรกร ตลอดจนปกป้องสิท ธิและผลประโยชน์อันพึงมี
พึงได้ของประชาชนทุกสาขาอาชีพ จัดตั้งศูนย์สารนิเทศและสวัสดิการให้เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดหางาน
การจัด ทําทะเบียนผู้ใช้แรงงาน การจัด เก็บภาษีให้ถูกต้อง การเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ และ
การให้ ส วั ส ดิ ก ารแรงงานต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ แ รงงาน ส่ ง เสริ ม
และปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีกองทุนบํานาญแห่งชาติสําหรับผู้ที่ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นหลัก
และประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตภายหลังจากเกษียณอายุ ส่งเสริมและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้มี
กองทุนเพื่อสวัสดิการแรงงานและสังคมแห่งชาติและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานสูงสุด
๒. นโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและกวดขันความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคกํากับดูแล
ให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรมและปริมาณ เพียงพอกับความต้องการ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาประโยชน์ของตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ผู้บริโภคโดยเน้นกิจกรรมองค์กรเอกชน องค์กร ประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ตนเองพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และมาตรการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนแปลง
๓. นโยบายด้านความเป็นไทย
ปลูกฝังจิตสํานึกและอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดําเนินการ
เป็น ขั้นตอนในการประกัน สังคมแบบสมบูร ณ์เต็มรูปแบบ โดยให้แผนการประกัน สังคมนั้นสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการนับถือศาสนาและสามารถประกอบ
ศาสนพิธีที่ประชาชน เลื่อมใสศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ และให้สถาบันทั้งหลายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมความเป็นไทย กําหนดมาตรการและวิธีปลูกฝังชาตินิยมให้แก่เยาวชนและประชาชน
ทุกหมู่เหล่าเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศ
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๔. นโยบายด้านการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนรักในการเรียน และการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา
ส่งเสริมและให้การสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนต่ํากว่าเกณฑ์
เข้าเรีย นได้โ ดยไม่เสีย ค่าเล่าเรี ย นทุกระดับการศึกษา มีมาตรการให้ครูแ ละอาจารย์พัฒ นาการเรีย น
การสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรี ย น การสอนให้ สอดคล้อ งกั บการพั ฒ นาการการศึ กษาของโลก ทั้ง ในปัจ จุ บั น
และอนาคตส่ง เสริ มสนั บ สนุ น การศึ ก ษาระบบออนไลน์ ที่ ไ ด้ม าตรฐานสากลในทุ ก ระดับ สนั บ สนุ น
ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนให้มีการผลิต
บุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิศวกรรม ให้พอเพียงทั้งปริมาณและคุณภาพ สนับสนุนให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการ
มีโ อกาสเข้ าศึก ษาและอบรมวิ ชาชีพ มากขึ้ น โดยการสนับ สนุน ให้ มีแ หล่งเรีย นรู้ สถาบั น การศึ กษา
ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ เสริมสร้างสวัสดิการ ขวัญกําลังใจและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ครู อาจารย์
และบุ ค ลากรทางด้ า นการศึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการบริ ห าร และการดํ า เนิ น การทั้ ง ปวงของ
สถาบั น การศึ ก ษาให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และคล่ อ งตั ว มี อิ ส ระในการบริ ห ารงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สนับสนุนให้มีการแปลและเรียบเรียงหนังสือหรือตําราเรียน หรือเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสเข้าถึงความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข
กระตุ้น มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคเชิงรุก สนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและสาธารณูปโภคอย่างมีประสิท ธิภาพ สนับสนุน ให้อนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบล อําเภอ และโรงพยาบาลทุกจังหวัดให้บริการดีและทั่วถึง เพิ่มการรักษาโรคต่าง ๆ
โดยผ่านข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การเก็บสํารองยาชนิดต่าง ๆ ไว้ที่ศูนย์ของจังหวัด ควบคุมการคิดค่ารักษา
พยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนให้ มี ค วามเป็ น ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น เพิ่ ม มาตรการการให้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัด ให้มีแพทย์แ ละพยาบาลเพียงพอกับโรงพยาบาลของ
รัฐทุกแห่งในต่างจังหวัดเข้มงวดการนําเข้ายากําจัดศัตรูพืชที่มีสารพิษเจือปน และการนําเข้าพืชหรือผลไม้
จากต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด โรคระบาดติดต่อมีผลเสีย ต่อการเกษตรของประเทศ ให้ความสําคัญ
และเข้มงวดกับการนําเข้าสัตว์หรือพาหะต่าง ๆ ทุกชนิดจากต่างประเทศให้มากซึ่งอาจจะเป็นพาหะร้ายแรง
และเป็น อัน ตรายต่อการบริโภคภายในประเทศ ให้ค วามเข้มงวดกับชาวต่า งชาติที่จะเดิน ทางเข้ามา
ภายในประเทศซึ่งอาจจะนําโรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ เข้ามาภายในประเทศ
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๖. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รื้อฟื้นนโยบายจัดระเบียบสังคม ควบคุมการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน โรงงาน สถานบริการ
ป้อ งกั น และปราบปรามการผลิ ต การจํา หน่ าย การเสพยาเสพติด ให้ โ ทษอย่ างเฉี ย บขาด ป้ องกั น
และปราบปรามการนําเข้ายาเสพติด ให้โทษทุกชนิด จากต่ างประเทศอย่ างเฉี ย บขาด เน้น มาตรการ
ยึดทรัพย์ผู้กระทําความผิดให้เป็นรูปธรรม สนับสนุนให้การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของทหาร
และตํารวจตระเวนชายแดน ในการป้องกันการนําเข้าและจําหน่าย ประเภทยาเสพติดให้โทษตามแนว
ชายแดนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ความคุ้มครองและกักกันผู้ที่ติดยาเสพติด และใช้วิธีทางการแพทย์
เพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับสู่สภาพเดิม มีมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรงในกรณีที่สืบทราบได้ว่า
มีส่วนพัวพันกับการผลิตการจําหน่าย และการเสพยาเสพติดให้โทษ
๗. นโยบายด้านการกีฬา
ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยการสร้าง
สถานที่ฝึก สถานที่แ ข่งขัน และสถานที่พักผ่อนสาธารณะให้เพียงพอโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ส่งเสริม
ให้ทุกจังหวัดมีสโมสรโดยรวมของจังหวัดและอําเภอเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า มีโอกาสได้เป็นสมาชิก
เพื่อฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาตามที่ตนเองชอบ สนับสนุนและส่งเสริมให้เอกชนมีสโมสรการกีฬาของตนเอง
เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นมีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักและสามารถพัฒ นาให้เป็นสโมสรระดับชาติได้ ส่งเสริมให้มี
สนามเด็กเล่น และสนามกีฬาทุกหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ตามจํานวนที่ร ะบุไว้ในกฎหมาย ส่งเสริมให้มี
สวนสาธารณะทุกแห่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเพื่อเป็นปอดของธรรมชาติ ส่งเสริมการกีฬาและนักกีฬา
ของชาติ ให้ มีข วัญ กํ าลั งใจและความสามารถอย่า งแท้จ ริง เพื่อ เขาเหล่ านั้ น จะได้ สร้ างชื่อ เสี ย งกั บ
ประเทศชาติต่อไป
๘. นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เตรียมแผนการรับสถานการณ์โลกร้อน กําหนดแผนการใช้และพิทักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าของ
ชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสําคัญ และคุณค่าของ
ระบบนิเวศน์ รวมทั้งทรัพยากรของชาติแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เร่งรัดและป้องกันการแก้ปัญหา
มลภาวะและสิ่ง แวดล้อมเป็น พิษ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ฟื้น ฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์
และทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ถู ก ทํ า ลายไปอย่ า งมากให้ ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพเดิ ม และอนุ รั ก ษ์ ป รั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติให้คงไว้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและทรัพยากรของ
ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่เกิดผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมและมุ่งพึ่งตนเองในด้านการนําเข้าพลังงาน
หลักจากต่างประเทศ ส่วนแหล่งพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศให้เก็บเป็นแหล่งพลังงานสํารอง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

๙. นโยบายด้านสื่อมวลชน
เพิ่มโอกาสความเท่าเทีย มของการเข้าถึงและการใช้งานด้านสื่อมวลชนอย่างมีประสิท ธิภาพ
สร้างเสริมศักยภาพความรู้ให้กับผู้ใช้ในฐานะผู้ผลิตสื่อ และนักสื่อสารโดยเฉพาะประชาชนฐานราก เด็ก
เยาวชนในชุมชน เพิ่มพื้น ที่ท างกายภาพที่สนับสนุน การใช้อิน เทอร์เน็ต ทั้งในโรงเรีย น และเว็บไซต์
ในเครือข่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนพื้นที่ในการรวมตัวกันของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อทําให้เกิดการใช้
ประโยชน์เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้อย่างเต็มที่ พัฒนาเนื้อหาของสื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน สื่อเพื่อการศึกษา สื่อสาระบันเทิง และสื่อเชิงพาณิชย์
เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าทางการตลาด เน้นให้เกิดการสร้างและขยายความรู้ในการสร้างสื่อในภาคของ
ชุมชน ในฐานะชุมชนเป็น เจ้าของความรู้ เช่น ความรู้ในการสื่อสาร ความรู้ในการผลิตสื่อ ความรู้
ในการทํางานภาคเศรษฐกิจ และระบบการสนับสนุน การทํางานภาคธุร กิจเพื่อสังคม สร้างวัฒนธรรม
การใช้ง านไอซี ทีอย่างสร้างสรรค์ภายในเครือข่ายด้ว ยกัน เอง ระหว่า งเครือ ข่ายบนพื้น ฐานของสิท ธิ
เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สร้างระบบการคุ้มครอง
ผู้ใช้ที่อาจถูกละเมิด หรือได้รับผลกระทบเชิงลบ สร้างระบบการเยียวยา ลดผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น
ข้อบังคับพรรครักษ์สันติ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับพรรครักษ์สันติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรครักษ์สันติ เมื่อวันที่ ๒๙
มีน าคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์
ในการบริหารพรรคและการดําเนินกิจการทางการเมืองของพรรคให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนดข้อบังคับพรรคไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรครักษ์สันติ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
เป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรีย กว่า พรรครักษ์สัน ติ เขีย นเป็น ภาษาอังกฤษว่า
RAK SANTI PARTY ชื่อย่อภาษาไทย รส. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ RSP.

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย พรรครักษ์สันติใช้เครื่องหมายโดยมีคําอธิบาย
ดังนี้

(๑) คําว่า รักษ์สันติ หมายความว่า พรรครักษ์สัน ติมีแ นวนโยบายเพื่อสร้าง
ความสันติสุขให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นสร้างความปรองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้น
(๒) แถบเครื่องหมายด้านล่างมีข้อความว่า
สามัคคี หมายความว่า พรรครักษ์สันติมีแนวนโยบายเพื่อสร้างความสันติสุข
ให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นสร้างความปรองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้น
กินดีมีสุข หมายความว่า พรรครักษ์สันติมีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน
มีความกินดีอยู่ดีและมีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทุกที่เป็นธรรม หมายความว่า พรรครักษ์สันติมีนโยบายสร้างให้ประชาชน
ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม โดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือกลุ่มใด ๆ ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมในทุกเรื่อง
นําชาติรุ่งเรือง หมายความว่า พรรครักษ์สันติเมื่อได้ดําเนินการทั้ง ๓ ประการ
ครบสมบูร ณ์แ ล้ว ก็ส ามารถนํ าให้ประเทศไทยไปสู่ ความเจริญ รุ่ง เรือ ง ร่ มเย็น ผาสุก อย่ างแท้ จริ ง
และยั่งยืนได้ตลอดไป
รูปมือหกมื อเรีย งซ้ อนกัน หมายความว่า ประชาชนภาคเหนือ ภาคใต้
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ร่วมกัน จรรโลงประเทศไทย
ให้รุ่งเรือง
รูปประเทศไทยสีเขียว หมายความว่า ประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๕ สํ า นั ก งานใหญ่ พ รรครั ก ษ์ สั น ติ ตั้ ง อยู่ ณ บ้ า นเลขที่ ๑๔/๒๓ หมู่ ที่ ๘
ถนนประดิษฐ์มนูธ รรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๓๐๓๕๕ โทรสาร ๐ ๒๙๓๓๐๓๙๙
ข้อ ๖ สาขาพรรครักษ์สันติที่ได้รับอนุมัตใิ ห้จัดตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกว่า พรรครักษ์สันติสาขา
(ชื่อจังหวัด หรือชื่อเขตเลือกตั้ง หรือชื่ออําเภอ/เขต หรือชื่อตําบล/แขวง)
หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค
(๑) มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการเกิ ด หรื อ ผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยโดยการแปลงสั ญ ชาติ ซึ่ ง ได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(๓) ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
ข้อ ๘ การสมั ค รเป็ น สมาชิ ก พรรค ให้ ยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ์ ข องพรรคด้ ว ยตนเอง
พร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบีย นพรรคการเมืองกําหนด และให้คํารับรองว่าตนมิได้เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอื่น โดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกําหนด
ให้ น ายทะเบี ย นสมาชิ กพรรคเสนอใบสมัค รสมาชิก พรรค ต่ อ คณะกรรมการบริ หารพรรค
พิจารณาพร้อมด้วยคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับบัตรประจําตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็น สมาชิกพรรค ต้องทําเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย
คําคัด ค้ านให้ ยื่น ต่อนายทะเบีย นสมาชิก พรรคหรือนายทะเบีย นสมาชิก สาขา แล้ว แต่กรณี
และให้สงวนคําคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกพรรค โดยจะมีคําคัดค้าน
หรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือว่าเป็นที่สุด
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗
(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๕ วรรคสอง
(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป
(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออก
ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิก
สภาผู้แ ทนราษฎรด้ ว ย มติข องพรรคต้องเป็ น มติข องที่ป ระชุ มร่ ว มของคณะกรรมการบริ หารพรรค
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมดและการลงมติให้ลงคะแนนลับ
แต่ถ้ าสมาชิ กผู้นั้ น ได้ อุท ธรณ์ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสามสิบวั น นับ แต่วั น ที่ พ รรคมีม ติคั ด ค้า นว่ า
มติดังกล่า วมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัย ว่ า
มติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้
ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ต้องดําเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สมาชิก
ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๓
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
(๒) มีสิท ธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
(๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทํางานหรือคณะกรรมการ
สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นกรณีไป
(๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
(ก) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
(ข) เป็น ผู้ที่พ ร้อมที่จะเสีย สละและพากเพีย รในการทํางานเพื่อพรรค และ
อุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสําเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
(ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุด มการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของ
พรรคศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
(ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่องจนได้รับการตําหนิจากคณะกรรมการ
บริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป
ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรค และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ
พรรคด้วยจิตสํานึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ
และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
(๓) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุน
นโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง
(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
(๕) ไม่นิน ทาให้ร้ายหรือบ่อนทําลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการ
บริหารพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๔
ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค
ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมี ดังนี้
(๑) พรรคจะดําเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่
การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์
(๒) พรรคจะจั ด การส่ ง เสริ ม สถานภาพของสมาชิ ก พรรคให้ มี ส มรรถภาพต่ อ
การดํา รงชี วิต ของตนเองและครอบครั ว และจั ด กิ จกรรมที่เ ป็นประโยชน์เ พื่อ สมานสามั คคีร ะหว่า ง
มวลสมาชิกทั่วประเทศ
(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพลอํานาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับ
มวลสมาชิก
(๔) พรรคจะให้ความสําคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้
ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสําคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค
หมวด ๕
การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป
อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทางระบบ
รัฐสภาเป็น ที่ศรัท ธาและเชื่อมั่น ต่อ รักษ์สัน ติ พรรคจึงได้กําหนดแนวทางการให้ค วามรู้ท างการเมือ ง
แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป
(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้ อมู ลข่ า วสารทางด้ า นการเมื อง เศรษฐกิ จ
และสังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อสิทธิประโยชน์
ของพวกเขายิ่งขึ้น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุน การรวมตัว กัน ในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น ตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมือง
ที่พึงมี
(๔) พรรคจะส่ง เสริม ให้มีก ารรวมกลุ่ม กัน ของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ําเสมอ
(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ท างการเมืองหรือการดําเนิน กิจ กรรมทางการเมือ ง
อย่างต่อเนื่อง
(๖) พรรคจะส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก และประชาชนทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ชม หรื อ เข้ า ฟั ง
การอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง
หมวด ๖
วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค
กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ร่วมกันสร้างพรรค
ให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของรักษ์สันติ จึงกําหนดวินัย ดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับ
ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคและไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบ ข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งคําสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง
(๒) ไม่ใช้ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค
ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ
(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตี
หรือวิพ ากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้ว ยกัน หรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและ
บ่อนทําลาย
(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิด
ความผิด และไม่ละเลยต่อการแจ้ง ความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ของพรรค ทั้งนี้
ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันเป็นที่ครหาของบุคคลและวงการทั่วไป
(๖) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคไม่ พึ ง นํ า ความลั บ ของพรรคที่ ไ ด้ มี ม ติ ไ ว้ ไ ปเปิ ด เผย
ต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทําให้การเมืองมีคุณธรรม
สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางการเมือง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒) ประพฤติและดํารงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
(๓) ต้องศึกษาและทําความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
(๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบใหญ่ด้วยการเสียสละ และ
ให้ความรู้ ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
(๕) มีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
(๖) ยอมรับ การปรั บ ปรุ ง ตั ว เองเพื่ อ ก่ อให้ เกิ ด ความสามั ค คี แ ละมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของพรรค
(๗) มี จิ ต สํ า นึ ก ในศั ก ดิ์ ศ รี เ กี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ย งและวั ฒ นธรรมของประเทศชาติ
และมีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศ
หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๑๙ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารพรรคซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก
ในการบริหารพรรคจํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าพรรค
(๒) รองหัวหน้าพรรค
(๓) เลขาธิการพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) รองเลขาธิการพรรค
(๕) เหรัญญิกพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(๗) โฆษกพรรค
(๘) กรรมการบริหารอื่น
ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดําเนิน การในที่ประชุมใหญ่พ รรคโดย
การลงคะแนนลับ ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่
ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนดจํานวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
(๓) ให้ หั ว หน้ า พรรคที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ใหม่ เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น สมควรให้ เ ป็ น
กรรมการบริหารพรรคในตําแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยคํานึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรคจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดตาม (๒)
ในกรณีจํานวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจํานวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(๔) ให้ สมาชิ กที่ เ ข้า ร่ว มประชุ มใหญ่ เป็ น ผู้เ สนอชื่ อสมาชิ กเพื่อ ให้ ที่ ประชุ มใหญ่
เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจํานวนตามที่กําหนด
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคํานึงถึงการให้มีผู้แ ทน
จากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก โดยให้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรคหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค
(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่น บัญ ชี แ สดงรายการบัญ ชี ท รัพ ย์สินและหนี้สิ น
ต่อทางราชการ
(๕) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก
(๖) เมือ่ หัวหน้าพรรคลาออก ให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง
ทั้งคณะ
(๗) ตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจํานวนคณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งหมด ถือว่าหมดสภาพทั้งคณะ รวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย
เมื่อตําแหน่ง กรรมการบริหารว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรค
มีอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทําหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งต้องกระทําภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
แต่ถ้าตําแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตําแหน่ง หัวหน้าพรรคตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรค
ลําดับต้นทําหน้าที่แทน และให้มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือครบวาระและนอกเหนือจากที่กําหนดในข้างต้น ให้หัว หน้าพรรคมีอํานาจในการเรียกประชุมใหญ่
เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนพรรคการเมือง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ ง คณะให้
คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่านายทะเบียน
พรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ยกเว้นกรรมการบริหาร
พรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพของพรรค
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนิน กิจการของพรรคให้เป็น ไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรคและมติข อง
ที่ประชุมใหญ่พรรค
(๒) ออกกฎ ระเบี ย บและจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไป
ตามนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๓) ควบคุมไม่ให้พ รรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ ง
ใช้เกินวงเงินตามที่กฎหมายกําหนด
(๔) จัดสรรเงิน เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของ
พรรคการเมือง ดังนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ให้จัดสรรเป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญ ชี
รายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ ย วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล
(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัด สรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็น ไปตามมติข องที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของ
พรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการ
รัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
(๖) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
(๗) เลิกพรรค
(๘) อํานวยการต่าง ๆ และกระทําการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดําเนินงานของ
พรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
(๙) กําหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการ
ด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
(๑๐) จัด หาทุ นและดู แ ลทรั พ ย์ สิน ต่ าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงิ น และทรัพ ย์สิ น
หรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
(๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
(๑๒) แต่ ง ตั้ ง และถอดถอนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของพรรคในกิ จ การต่ า ง ๆ ของพรรค
และคณะทํางานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดําเนินการตามนโยบายของพรรค
และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจําพรรคหรือชั่วคราว
(๑๔) กําหนดอํานาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
(๑๕) อํานาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย
และกฎ ระเบียบของพรรค
ข้อ ๒๔ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) หัวหน้าพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) เป็ น ประธานของคณะกรรมการบริ หารพรรค และเป็ น ผู้ เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
(ข) เป็น ผู้เรียกประชุมใหญ่ข องพรรคตามความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
บริหารพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรค ตลอดจนดําเนินการประชุมใหญ่พรรค
(ค) เป็ น ผู้ เรี ย กประชุ มร่ ว มระหว่ า งคณะกรรมการบริ หารพรรคกั บสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดําเนินการประชุมดังกล่าว
(ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎ ระเบียบ มติของพรรคและคําสั่งพรรค
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
(๒) รองหั ว หน้ า พรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ หั ว หน้า พรรคหรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๓) เลขาธิการพรรคมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น ผู้ ต รวจสอบและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การทั้ ง ปวงของพรรค ตามที่
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรค หรือรองหัวหน้าพรรค
ในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เป็ น ผู้ เ สนอรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคที่ ป ระชุ ม ร่ ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมร่ว ม
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
(ง) เป็นผู้กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานใหญ่พรรค
(๔) รองเลขาธิก ารพรรคมีอํา นาจหน้าที่รั บผิด ชอบตามที่เลขาธิการพรรค หรื อ
คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๕) เหรัญ ญิก พรรคมีห น้าที่ในการควบคุมรายรั บ รายจ่ายเงิ น บัญ ชี ท รัพ ย์สิ น
หนี้สินและงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรคมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจาก
ตําแหน่งของสมาชิก
(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
(ก) แถลงมติที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค
(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอํานาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการ
บริหารพรรคมอบหมาย
หมวด ๘
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๕ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งและแบบบัญ ชีร ายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็น ความรับผิดชอบร่ว มกัน ของคณะกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
คั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของพรรคการเมื อ งพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
พรรคการเมืองจากรายชื่อตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
(๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร
มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมือ งที่ใ ห้ ส่ง ผู้ ใดเป็ น ผู้ ส มัค รรับ เลือ กตั้ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นที่สุด
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หมวด ๙
แผนและกําหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๒๖ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ น ายทะเบี ย นพรรคการเมื อ งรั บ จดแจ้ ง การจั ด ตั้ ง
พรรคการเมือง ต้องดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา
ข้อ ๒๗ ในการจั ด ตั้ ง สาขาพรรคการเมื อ งให้ ขึ้ น อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
บริหารพรรคตามความประสงค์ของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๒๘ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัด ตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลําเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกไว้
(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจํานงเพื่อขอ
จัดตั้งสาขาพรรคต่อสํานักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่ง
บัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย
ข้อ ๒๙ เมื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารพรรคได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ง หวั ด ใดจั ด ตั้ ง สาขาพรรคได้ ใ ห้ มี
หนังสือแจ้งต่อตัว แทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดํา เนิน การประชุมเลือกตั้ง คณะกรรมการสาขาพรรค
เป็น ครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ
สาขาพรรคแล้วให้แจ้งสํานักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคสาขาเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุม
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรคซึ่งมีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎรอยู่ในจังหวัด นั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน โดยการลงมติเลือกตั้ง คณะกรรมการ
สาขาพรรคให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๓๐ ให้ มี คณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ ง ซึ่ งเลื อกตั้ งจากสมาชิ ก ซึ่ง มี ภูมิ ลํ าเนา
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
เป็นผู้ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานสาขาพรรค
(๒) รองประธานสาขาพรรค
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(๓) เลขานุการสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
(๕) เหรัญญิกสาขาพรรค
(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรค
(๘) กรรมการอื่น ๆ
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว
มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก
ข้อ ๓๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ดําเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนน
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเลือกกําหนดจํานวนของคณะกรรมการสาขาพรรค
ตามข้อ ๓๐
(๒) เลื อ กประธานสาขาพรรคเป็ น ลํ า ดั บ แรก แล้ ว เลื อ กรองประธานหนึ่ ง คน
และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรค จะต้องมี
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค
ข้อ ๓๓ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
(๔) จัด ทํ าบั ญ ชีร ายรั บ รายจ่ าย และงบการเงิ น ของสาขาพรรคเพื่อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
(๕) จัด ให้มีการเผยแพร่ความรู้ท างการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชน
โดยทั่วไป
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(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรค
เพื่อพิจารณา
(๗) เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ
(๘) จัดทําแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือน และภายในหกสิบวัน นับแต่สิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๔ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตําแหน่งมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ประธานสาขาพรรค
(ก) เป็น ผู้แ ทนของสาขาพรรคและเป็ น ผู้ รับผิ ด ชอบในกิ จกรรมทั้ง ปวงของ
สาขาพรรค
(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เลือกประชุมคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเป็นประธานการประชุม
(ค) เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรค โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สาขาพรรคและเป็นประธานของที่ประชุม ตลอดจนดําเนินการประชุม
(ง) มี สิ ท ธิ ยั บ ยั้ ง มติ ค ณะกรรมการสาขาพรรค หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรคจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ขอให้ มี ก ารทบทวนมติ ใ นกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น แต่ ทั้ ง นี้
ต้องไม่เกินสามวัน ซึ่งหากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ
(จ) ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ในการดํ า เนิ น การทางการเมื อ ง ให้ มี อํ า นาจ
ปฏิบัติการในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดําเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค
(ฉ) อํานาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกําหนด ในกรณีประธาน
สาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตําแหน่งรองลงมาลําดับต้นทําหน้าที่แทน
(๒) รองประธานสาขาพรรคมี อํ า นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ป ระธาน
สาขาพรรคมอบหมาย
(๓) เลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
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(ก) ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งปวงของสาขาพรรค ตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ
(ข) เสนอรายงานต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค
(ง) กํากับดูแลการบริหารงานของสํานักงานสาขาพรรค
(๔) รองเลขานุการสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
(๕) เหรั ญ ญิก สาขาพรรคมี อํานาจหน้าที่ รับ ผิด ชอบการควบคุ มรายรับ -รายจ่า ย
บัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและงบการเงินของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกําหนด
(๖) นายทะเบีย นสมาชิ กสาขาพรรคมีอํ านาจหน้ า ที่รั บผิ ด ชอบทะเบีย นสมาชิ ก
สาขาพรรค
(๗) โฆษกสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) แถลงมติที่ประชุมและกิจการต่าง ๆ ของสาขาพรรค
(ข) ประชาสั ม พั น ธ์ ง านของสาขาพรรคตามที่ ค ณะกรรมการสาขาพรรค
มอบหมาย
(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรคมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย
ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ครบวาระ
(๒) ตําแหน่ง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด
(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตําแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค
เมื่ อ มี เ หตุ ใ ห้ ค ณะกรรมการสาขาพรรคพ้ น จากตํ า แหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้ ป ระธาน
สาขาพรรคมีอํานาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรค เพื่อดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ภายในสี่สิบห้ าวัน ในกรณีที่ป ระธานสาขาพรรคไม่อ าจปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ให้ ร องประธานสาขาพรรค
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
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ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
สาขาพรรคที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบีย นพรรคการเมือง
จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่
ข้อ ๓๖ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๓๕
(๓) ลาออก
(๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๗ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่ง คนเป็น ผู้แ ทนสมาชิกของ
สาขานั้น เข้ าร่ ว มประชุ มใหญ่ ข องพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่ สามารถเข้ าร่ ว มประชุ มใหญ่ ไ ด้
ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของ
พรรคแทนก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี
และรับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ข้อ ๓๙ เมื่อดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กําหนดในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ ว หากต่ อ มา ภายหลั ง มี ส าขา
พรรคการเมืองไม่ครบตามมาตรา ๒๖ ให้ดําเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตามมาตรา ๒๖
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๐
การประชุม
ส่วนที่ ๑
ประชุมใหญ่พรรคการเมือง
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัด ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ส่ว นการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมือง
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จํานวนใดจะน้อยกว่ากัน
มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง
ข้อ ๔๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมี ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการ
บริหารพรรคการเมืองทั้งหมด
(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสาขาพรรคการเมือง
(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ข้อ ๔๒ ในการประชุม ใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๑ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
การลงมติ ให้ถื อเสี ย งข้ างมากของสมาชิ กที่ม าประชุม ในกรณีที่มี เสีย งเท่ ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๓ ให้ หั ว หน้ า พรรคเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ถ้ า หั ว หน้ า พรรคไม่ ม าประชุ ม
ให้รองหัวหน้าพรรคลําดับต้นทําหน้าที่แ ทน ถ้ารองหัว หน้าพรรคลําดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรค
ลํา ดั บถั ด มาทํ า หน้า ที่ แ ทน ถ้า รองหั ว หน้า พรรคไม่ อยู่ ใ นที่ป ระชุม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารพรรค
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองเลขาธิการพรรค
หรือให้กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๔ การดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง
(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
(๓) การเลือกตั้งหัว หน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ
พรรคการเมื อ ง รองเลขาธิ ก ารพรรคการเมื อ ง เหรั ญ ญิ ก พรรคการเมื อ ง นายทะเบี ย นสมาชิ ก
พรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคอื่นของพรรคการเมือง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

(๔) การเลื อ กตั้ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ง ของพรรคการเมื อ ง
คณะกรรมการ นโยบายพรรคการเมื อ ง และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
ในพรรคการเมือง
(๕) รายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
(๖) แผนการดํา เนิน การสํ าหรั บปีต่อ ไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง
(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจําปีของพรรคการเมือง
(๘) กิ จ การที่ เ สนอโดยคณะกรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง ประธานสาขา
พรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
(๙) กิจการอื่น ๆ ตามที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๔ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ
ข้อ ๔๕ คําบอกกล่าวเรีย กประชุมใหญ่ทุกคราว ให้หัว หน้าพรรคแจ้งกําหนดการประชุม
ให้ส มาชิก พรรคทราบล่ว งหน้า ไม่ น้อยกว่ าเจ็ด วั น โดยให้ร ะบุ วัน เวลา สถานที่แ ละระเบีย บวาระ
การประชุมด้วย
ส่วนที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๔๖ ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารพรรคอย่ า งน้ อ ยสองเดื อ นต่ อ ครั้ ง
และหั ว หน้ าพรรคเป็ น ผู้กํ าหนดวั น เวลา และสถานที่ป ระชุ ม หรื อเรี ย กประชุม เป็ น พิเ ศษอี กก็ ไ ด้
ตามความจํ าเป็ น หรือ ตามคํ า ขอจากกรรมการบริ ห ารพรรคจํ า นวนไม่ น้ อยกว่ าหนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวน
คณะกรรมการบริห ารพรรคทั้งหมดร่ ว มกั น ขอให้เ ปิด ประชุม เป็น พิเศษ ในการขอให้ มีประชุม พิเศษ
จะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๔๗ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุม
ไม่ น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ งของจํา นวนคณะกรรมการบริ หารพรรคที่ มีอ ยู่ใ นขณะนั้ น จึ งจะเป็น องค์ป ระชุ ม
ให้หัวหน้าพรรคเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้
รองหั ว หน้ า พรรคคนใดคนหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม แทน และให้ เ ลขาธิ ก ารพรรค
เป็ น เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม แต่ ถ้ า เลขาธิ ก ารพรรคไม่ ม าประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ก็ ใ ห้
รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน
ข้อ ๔๘ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๓
การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๔๙ คณะกรรมการสาขาพรรคต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ใหญ่ ส าขาพรรคการเมื อ ง
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจําปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร ไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปหรือ เป็ น การเลือ กตั้ ง แทนตํา แหน่ ง ที่ ว่ า ง
คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อ
บุ ค คลผู้ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรของ
พรรคการเมือง ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สาขาพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๕๐ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
(๒) สมาชิกในเขตเลือกตั้งนั้นไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากของสมาชิ ก ที่ ร่ ว มประชุ ม กรณี ที่ มี เ สี ย งเท่ า กั น
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๕๑ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค
ไม่มาประชุ ม ให้รองประธานสาขาพรรคทํา หน้า ที่แ ทน ถ้า รองประธานสาขาพรรคไม่ม าหรือ ไม่อ ยู่
ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และให้เลขานุการสาขาพรรคทําหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม
ข้อ ๕๒ กิจการดังต่อไปนี้ ให้กระทําโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น
(๑) กิ จ การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
พรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) รับรองงบการเงินประจําปีของสาขาพรรค
(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๓ คําบอกกล่ าวเรีย กประชุมใหญ่ส าขาพรรคทุก คราว ให้ป ระธานสาขาพรรคแจ้ ง
กําหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ส่วนที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค
ข้อ ๕๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธาน
สาขาพรรคเป็นผู้กําหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษอีกก็ได้ตามความจําเป็นหรือตามคําร้องขอ
ของคณะกรรมการสาขาพรรคจํ านวนเกิน กึ่ งหนึ่ ง รวมกัน ขอให้เ ปิด ประชุม เป็น พิ เศษ ในการขอให้ มี
ประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน
ข้อ ๕๕ การประชุ ม คณะกรรมการสาขาพรรค ต้ อ งมี ก รรมการสาขาพรรคมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยให้
ประธานสาขาพรรคเป็น ประธานที่ป ระชุ ม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิ บัติห น้า ที่ประธานได้
ก็ใ ห้ร องประธานสาขาพรรคทํ าหน้า ที่แ ทนและให้ เลขานุก ารสาขาพรรคเป็น เลขานุก ารในที่ป ระชุ ม
แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่ มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้า ที่ได้ ก็ให้รองเลขานุ การสาขาพรรค
ทําหน้าที่แทน
ข้อ ๕๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ให้ถือเสียงข้างมาก
หมวด ๑๑
การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
และการจัดทําบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ข้อ ๕๗ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อัน อาจคํานวณเป็นเงินได้ข องพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
ตลอดจนจัดให้มีการทําบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทําบัญ ชี
ของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดง
รวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง
ข้อ ๕๘ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย
(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
(๓) บัญชีแยกประเภท
(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

การลงรายการบั ญ ชี ต้ อ งมี เ อกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ ถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์
โดยครบถ้วน บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้น
เกิดขึ้นบัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่รายการนั้นเกิดขึ้น
หมวด ๑๒
รายได้ของพรรคการเมือง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบํารุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง
ข้อ ๕๙ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมือง
(๒) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
(๓) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การจัดกิจกรรมหาทุนของพรรค
(๔) เงิ น ทรั พ ย์ สิ น และประโยชน์อื่ น ใดอั น อาจคํ า นวณเป็ น เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ จ าก
การบริจาคแก่พรรคการเมือง
(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน
(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค
ข้อ ๖๐ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสีย ค่าบํารุง พรรคประจําปี ส่ว นอัต ราที่จะเก็บเท่าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๖๑ การบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง
หมวด ๑๓
การลงโทษสมาชิก
ข้อ ๖๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่า ได้กระทําหรือละเว้นการกระทําอันควรแก่
การลงโทษ ต้องทําเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ
ข้อ ๖๓ เมื่อได้รบั หนังสือตามข้อ ๖๒ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอํานาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทําการสอบสวนข้อกล่าวหานั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล หัวหน้าพรรค

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

มีอํานาจสั่งยกข้อกล่าวหานั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่า มีมูล ให้เสนอข้อกล่าวหานั้น พร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ
(๑) การพิจารณาชี้ขาด หรือ
(๒) แต่ ง ตั้ ง กรรมการ หรื อ สมาชิ ก ไม่ เ กิ น กว่ า ห้ า คนเป็ น กรรมการพิ จ ารณา
เสนอความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้
ข้อ ๖๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหา สมาชิกต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ ๖๕ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลง หัวหน้าพรรคมีอํานาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
(๒) ยกข้อกล่าวหา
(๓) ตําหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
(๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณี ที่หัว หน้ าพรรคเห็ น ว่า ควรได้รับ การลงโทษ โดยการให้พ้ น จากการเป็ น
สมาชิกพรรค ให้หั ว หน้ าพรรคเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณา วิ นิจ ฉัย สั่ง การและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๖๖ การพ้นจากสมาชิกพรรค กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๓ วรรคสอง
ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดําเนินการต่อไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย
หมวด ๑๔
การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค
ข้อ ๖๗ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทําได้ ก็แต่ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค
ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน
(๒) ที่ประชุม ใหญ่ ออกเสี ย งลงคะแนนอนุ มัติ โดยคะแนนเสีย งเกิ น กว่ ากึ่ง หนึ่ ง
ของจํานวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๑๒ ง

หน้า ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

หมวด ๑๕
การเลิกพรรคและสาขาพรรค
ข้อ ๖๙ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้น สมาชิกพรรคจะช่วยกันดํารงรักษาพรรคให้ดํารงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย
จนสุดความสามารถ เว้นแต่จะสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบตามกฎหมาย
ข้อ ๗๐ การเลิกพรรคและสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่พรรคต้องยุบเลิก ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชําระบัญชีแล้ว
ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักษ์สันติ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรครักษ์สันติ จํานวน ๘ คน คือ
๑. พลตํารวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์
หัวหน้าพรรค
๒. นางนงลักษณ์ วัฒนสิงหะ
รองหัวหน้าพรรค
๓. นางสาวพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
เลขาธิการพรรค
๔. นางวารุณี พลบูรณ์
รองเลขาธิการพรรค
๕. นางสาวกสิณา พรสมบูรณ์กิจ
เหรัญญิกพรรค
๖. พลตํารวจโท ชุมพล วงศ์กําแหง
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๗. นายวิริยะ เตชะรุ่งโรงน์
โฆษกพรรค
๘. นายเกรียงไกร ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
กรรมการบริหารพรรค
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายทะเบียนพรรคการเมือง

